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Relatoria ConsEPE  
 

Relator (a): Renata Simões 

Ordem do Dia do item: Minuta de ato decisório que trata da desobrigação do curso da disciplina 

Base Experimental das Ciências Naturais (BECN) para alunos concluintes do curso de ingresso 

III sessão ordinária do ConsEPE  
 

 

Contexto e histórico da proposta 

 

No contexto do trabalho remoto, devido à pandemia do Coronavírus, a Coordenação da 

disciplina “Base Experimental das Ciências Naturais” (BECN) optou por não ofertar BECN no 

formato online por se tratar de uma disciplina de conteúdo 100% prático e que tem como alguns 

dos objetivos apresentar aos discentes as técnicas básicas de laboratório, aquisição de desenvoltura 

e responsabilidade no ambiente laboratorial, bem como o desenvolvimento de um projeto 

científico. Para muitos discentes este seria o primeiro contato com atividades laboratoriais, com 

reagentes químicos, experimentos práticos e até mesmo a primeira experiência de participar de um 

evento científico (Simpósio de BECN). As justificativas da Coordenação de BECN foram 

discutidas e acatadas tanto pela Coordenação do curso “Bacharelado em Ciência e Tecnologia” 

(BC&T) como pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad). O oferecimento da disciplina está 

suspenso desde 2020. 

A pandemia do Coronavírus completou 2 anos de duração em março de 2022. As 

Coordenações de BECN e do BC&T receberam durante estes mais de dois anos de trabalho remoto 

alguns pedidos de alunos na eminência da colação de grau para cursar esta disciplina. No entanto, 

não foi possível atender a estas solicitações, uma vez que as atividades presenciais estavam 

suspensas. No intuito de evitar atrasos de colação de grau destes alunos veteranos e prejuízos no 

mercado de trabalho aos alunos concluintes, as Coordenações de BECN e do BC&T em reunião 

com a ProGrad decidiram avaliar o histórico escolar dos alunos que estavam demandando cursar 

BECN para verificar se seria possível “convalidar” créditos de disciplinas de opção limitada ou 

livre do curso de ingresso com conteúdo experimental em laboratório nas áreas das ciências 

naturais (biologia, física e química). Esta “convalidação” seria feita utilizando créditos de 

disciplinas que não foram utilizadas para compor o número de créditos mínimo para conclusão do 



Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7632/7635/7635/7636 

conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

curso (“disciplinas excedentes”). A Coordenação do BC&T considera a possibilidade de elaborar 

uma lista de disciplinas elegíveis e sugeridas para esta “convalidação” de créditos, com ajuda dos 

docentes da UFABC. Apenas dois alunos até o presente momento solicitaram esta convalidação e 

os pedidos foram deferidos pela Coordenação do BC&T.  

Em abril deste mesmo ano, a UFABC publicou a Resolução ConsUni nº 217/2022 que 

suspendeu o plano de retomada gradual das atividades presenciais e estabeleceu as condições para 

o amplo retorno presencial na Universidade a partir de 01 de junho de 2022. Durante este período 

de mais de dois anos consecutivos de isolamento social imposta pela pandemia do Coronavírus, a 

disciplina BECN acumulou uma demanda reprimida de mais de 3.000 alunos. Esta demanda é 

composta por alunos que cursaram a disciplina no 2º quadrimestre de 2019, mas que não 

completaram a disciplina e pelos alunos ingressantes dos anos de 2022 e 2021 que ainda não 

cursaram a disciplina por causa da suspensão das atividades presenciais na UFABC durante a 

pandemia do Coronavírus (cerca de 1.440 alunos de cada ano de ingresso).  

Recentemente, a Coordenação do BC&T foi alterada por processo eleitoral. Com o intuito 

de formalizar e padronizar a “convalidação” de créditos para alunos que só precisam cursar BECN 

para concluir o curso de ingresso, a nova Coordenação do BC&T decidiu redigir uma minuta de 

ato decisório sobre o assunto para ser apreciada pelo ConsEPE. O documento foi elaborado com o 

intuito de permitir esta “convalidação” de créditos apenas para alunos que por algum motivo não 

conseguiram cursar a disciplina de BECN e estão na iminência de colar grau. Entretanto, a 

“convalidação” de créditos não será compulsória, ou seja, para que o pedido seja deferido, o 

solicitante terá que comprovar no histórico escolar a vivência de laboratório em outras disciplinas 

nas áreas de ciências naturais. 

Na II sessão ordinária do ConsEPE, alguns conselheiros se mostraram preocupados com o 

fato de permitir a desobrigação de cursar uma disciplina, uma vez que a Instituição tem a 

responsabilidade e obrigação de oferecer uma determinada disciplina para seus alunos. Ainda, a 

possibilidade de outras disciplinas cursadas pelo aluno e que possam eventualmente serem 

utilizadas para não precisar cursar BECN podem não oferecer a mesma vivência de laboratório 

proposta na ementa da disciplina de BECN.  

Foi sugerido que a Coordenação do BC&T pensasse sobre a possibilidade de oferecer 

algumas turmas de BECN no período da tarde ou aos sábados para tentar atender mais alunos que 

precisam cursar esta disciplina. A Coordenação do BC&T e a ProGrad explicaram que a tarde não 

é um horário disponível para muitos alunos, uma vez que grande parte deles trabalha ou faz 

estágio. A Coordenação do BC&T tem a intensão de ofertar o máximo de turmas possíveis para 

atender a demanda de alunos, mas precisa considerar tanto a disponibilidade de docentes, técnicos 

de laboratório e também os casos excepcionais que foram criados por causa da pandemia do 

Coronavírus e que são alheios à vontade de todos. A Coordenação do BC&T esclareceu que o ideal 



Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7632/7635/7635/7636 

conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

não é substituir a disciplina, mas é necessário trabalhar da melhor forma possível e considerando 

casos excepcionais, que não são a maioria da demanda reprimida.  

   

Avaliação 

 

Para a análise contida neste parecer foram examinadas: 

• Minuta de ato decisório que trata da desobrigação do curso da disciplina Base 

Experimental das Ciências Naturais (BECN) para alunos concluintes do curso de ingresso 

apresentada na II sessão ordinária do ConsEPE; 

• Relatos das decisões tomadas em reuniões entre as Coordenações de BECN e do BC&T 

junto com a ProGrad; e 

• Gravação da II sessão ordinária do ConsEPE. 

 

Pontos considerados pela relatoria: 

• BECN foi a única disciplina não ofertada no modo remoto (componente 100% prático); 

• Demanda reprimida superior a 3.000 alunos; 

• Amplo retorno das atividades presenciais a partir de junho de 2022; 

• Nova turma de ingressantes prevista para o 3º quadrimestre de 2022; 

• Oferecimento da disciplina após retorno presencial: cerca de 800 matrículas no 

oferecimento no recesso e 300 matrículas no Q2 = cerca de 1.100 alunos a menos na demanda 

reprimida.  

• Oferecimento de BECN para ingressantes 2022 no Q2/2022 = cerca de 1.560 vagas 

• Capacidade máxima de ocupação dos laboratórios didáticos úmidos (fator limitante para a 

oferta de BECN); 

• Necessidade de aproximadamente 3 anos para finalizar a demanda reprimida de BECN; e 

• A dispensa de cursar a disciplina de BECN tem uma “data de corte”, ou seja, é válida para 

alunos que ingressaram na UFABC até o ano de 2021. 

• A dispensa de cursar a disciplina é para um grupo específico de alunos que só precisam 

cursar BECN para colar grau. 

 

Sugestões de alteração e/ou aprimoramento do texto: 

• Inclusão de texto:  

“CONSIDERANDO a Resolução ConsUni nº 217/2022 que suspende o plano de retomada 

gradual das atividades presenciais e estabelece as condições para o amplo retorno presencial na 

Universidade a partir de 01 de junho de 2022”. 
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• Alteração de texto:  

onde se lê: “Art. 1º Para alunos, na iminência em concluir o curso de ingresso, que por algum 

motivo não conseguiram cursar a disciplina de Base Experimental das Ciências Naturais (BECN), 

código BCS0001-15, desobrigar de cursá-la desde que satisfeitos os seguintes requisitos:”, 

leia-se: “Art. 1º Desobrigar alunos(as) que estejam na iminência em concluir o curso de ingresso 

de cursar a disciplina  BCS0001-15 -Base Experimental das Ciências Naturais (BECN), desde que 

satisfeitos os seguintes requisitos:” 

• Alteração de texto:  

Onde se lê: “Art. 2º São elegíveis as disciplinas de opção limitada ou livre do curso de ingresso 

em que o(a) discente está matriculado ou disciplinas de outras instituições de ensino superior, 

desde que apresentem componente prática experimental explicitada nas áreas de ciências 

naturais.”, leia-se: “Art. 2º São elegíveis as disciplinas de opção limitada ou livre do curso de 

ingresso em que o(a) discente está matriculado(a) ou disciplinas de outras instituições de ensino 

superior, desde que apresentem componente prática experimental explicitada nas áreas de 

ciências naturais.”. 

• Alteração de texto:  

Onde se lê: “Art. 2º São elegíveis as disciplinas de opção limitada ou livre do curso de ingresso 

em que o(a) discente está matriculado ou disciplinas de outras instituições de ensino superior, 

desde que apresentem componente prática experimental explicitada nas áreas de ciências 

naturais.”, leia-se: “Art. 2º São elegíveis para requerer a desobrigação da disciplina de BECN as 

disciplinas de opção limitada ou livre do curso de ingresso em que o(a) discente está 

matriculado(a) ou disciplinas de outras instituições de ensino superior, desde que apresentem 

componente prática experimental explicitada nas áreas de ciências naturais.”. 

• Alteração de texto:  

Onde se lê: “Art. 4º O estudante que não cursar BECN deverá ter compensado os créditos faltantes 

com disciplinas de opção limitada do seu curso de ingresso, assim completando o número total 

mínimo de créditos para a conclusão do curso.”, leia-se: “Art. 4º O(A) estudante que não cursar 

BECN deverá ter compensado os créditos faltantes com disciplinas de opção limitada ou livre do 

seu curso de ingresso, assim completando o número total mínimo de créditos para a conclusão do 

curso.”. 

• Alteração de texto:  

Onde se lê: “Art. 5º A requisição para desobrigação da disciplina BECN deverá ser enviada em 

formulário próprio, com justificativa sobre a impossibilidade de ter cursado a disciplina, 

juntamente ao pedido de colação de grau do(a) discente e seu deferimento deverá ser julgado pela 

coordenação do curso de ingresso.”, leia-se: “Art. 5º A requisição para desobrigação da disciplina 

BECN deverá ser enviada em formulário próprio, com justificativa documentada. O(A) 
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solicitante deve consultar o site do curso (https://prograd.ufabc.edu.br/bct) para verificar quais os 

documentos podem ser utilizados para justificar o motivo da impossibilidade de ter cursado a 

disciplina. Além disso, o(a) solicitante deve anexar ao formulário um atestado emitido pela 

ProGrad comprovando a eminência para colar grau no curso de ingresso. A Coordenação do curso 

de ingresso será responsável pela análise e julgamento da requisição, podendo optar pelo 

deferimento ou indeferimento do documento.” 

 

 

Conclusão 

 

Devido ao momento de exceção e considerando o relato acima, a proposta do documento é, 

desde que cumpridos alguns requisitos, aliviar a demanda de BECN acumulada nestes últimos dois 

anos, sem prejuízo da vida acadêmica do discente e sem sobrecarregar demasiadamente a estrutura 

e recursos humanos da UFABC. Desta forma, a relatoria é favorável à aprovação do documento. 

 

https://prograd.ufabc.edu.br/bct

